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Rehabilitace
Fyzioterapie

Vážení čtenáři...
V listopadovém zpravodaji naší obce najdete
opět plno zajímavých informací a pozvánek na
kulturní akce, které pro vás obec a obecní spolky pořádají. Věřím, že si každý najde to své a
nějakou akci navš�ví. Udržovat komunitní život
a bavit se s kamarády nebo sousedy je přeci
dobrý lék na ošklivé podzimní počasí.
A protože z vlastní zkušenos� vím, že není čas
ztrácet čas, tak mi na závěr už jen dovolte popřát příjemné čtení, hezkou zábavu a pevné
nervy při shánění vánočních dárků (pokud je
nesháníte na poslední chvíli, jako třeba já :) ).

V listopadu oslaví své krásné jubileum
paní

BRABCOVÁ JANA
LOUDOVÁ JANA
MALKUSOVÁ KRYSTYNA
MUSILOVÁ MARIE
PUČEGLOVÁ MARIE
ZEMANOVÁ STANISLAVA

pan

JIRKAL KAREL
JUNGSCHAFFER JAROSLAV
NODES ERICH

František Fazekas

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.

Uzávěrka příštího čísla:
20. 11. 2019

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka: MK ČR E 22951, Datum vydání: 31. 10. 2019
Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: OÚ Loučovice, 382 76 Loučovice 51,
e-mail: zpravodaj@loucovice.info, tel.: 380 748 115, Tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví.
Distribuce: OÚ Loučovice.
Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát/článek, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 12x ročně nákladem 800 ks.
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Upozornění pro občany:
Na obecní úřad přišlo několik s�žnos�, že po starém sídliš� chodí
pán okolo aut stojících na obecních pozemcích a pořizuje jejich fotodokumentaci. Svoji činnost odůvodňuje �m, že se udělá galerie
těchto „hříšníků“ a po dohledání majitele Obec rozešle pokuty za
parkování na obecních pozemcích. Upozorňujeme občany, že s �mto
počínáním nemá Obecní úřad nic společného, že takovéto pokuty
ani nemá v kompetenci ukládat a prosíme občany o bližší informace.

Oznámení o čipování psů:
Dne 10.11.2019 v 11.00 hod. proběhne hromadné čipování psů v
prostoru před poštou. Zároveň provedeme i očkování pro� vzteklině psů, jejichž majitelé nes�hli zářijový termín očkování. MVDr.Jiří
Bicek
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 30. ZÁŘÍ 2019
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č. 116/2019

davatele, s.r.o., IČ 03920071, se sídlem Křeno-

změnu č. 5 ÚPO Loučovice.

va 438/3, 162 00 Praha 6 na částku 45 000,-Kč
bez DPH.

Usnesení č. 114/2019
ověřovatele zápisu, p. Hü�nera, p. Greschnera

Usnesení č. 117/2019

Usnesení č. 115/2019

městem Český Krumlov na výkon přenesené

program rozšířen o následující body a o slib
nového zastupitele. Petra Procházky (vloženo
do bodu č. 9 – Různé-diskuse):
•

Žádost

o

pronájem

pozemku

č. 444/1
•

Žádost o prodej pozemku č. 542/1

•

Žádost o prodej pozemku

•

Cenová nabídka Energy Benefit
- Novostavba 8 bytových jednotek
se sociálním bydlením v Loučovicích

•

Cenová nabídka Institut pro veřejné

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s
působnosti podle § 53 odst. 1 z. č. 200/1990
Sb., o přestupcích a §105 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, na dobu
určitou do 31. 12. 2022 a zároveň pověřuje
starostu obce podepsáním této smlouvy.
Usnesení č. 118/2019
„Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028“ od společnosti
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice.

zadavatele, s.r.o. Novostavba 8
bydlením v Loučovicích

Usnesení č. 119/2019

Smlouva o dílo s firmou G-PROJECT,

„Dodatek č. 1 k dohodě o poskytnutí pří-

s.r.o.

spěvku na pečovatelské služby poskytované

Dodatek ke smlouvě č. 108/2019

občanům obce Loučovice a obce Lipno nad

o poskytnutí dotace

Vltavou“ uzavřený s Obcí Lipno nad Vltavou

•

KAPEX – dodatek ke smlouvě

zastoupena ing. Zdeňkem Zídkem, starostou

•

Pronájem zahrádky p. D.

•

Prodej pozemku č.p. 276

•

Žádost o pronájem pozemku p. Š.

•

Údržba zeleně v obci

•

Pozemky č.p. 80, 81

•

Žádost o prodej pozemku č. 227/4

•

obce, IČ 002 45 976, se sídlem Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou na částku

S.H.
•

Navýšení nájmů u smluv na dobu
určitou

•

Směrnice OÚ – organizační řád

•

Střednědobý

rozpočet

obce

- dodatek
•

Návrh darovací smlouvy ZŠ

•

Žádost o příspěvek na SKI bus

•

Žádost o půjčku TJ Vltavan – kuželky

•

Žádost o dar TJ Vltavan – kuželky

•

Linka bezpečí – žádost o finanční
příspěvek

•

Teplárna – společné prohlášení
souhlasu

smlouvu o dílo se společností G-PROJECT,
s.r.o., se sídlem Radniční 133/1 370 01 České
Budějovice, IČ 260 64 928 na celkovou částku
240 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.
Usnesení č. 126/2019
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. SDO/OSOV/108/19 mezi obcí Loučovice a
Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ
70890650, zastoupený: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, náměstkem hejtmanky na částku 72
000,-Kč.

bytových jednotek se sociálním
•

Usnesení č. 125/2019

300 000,-Kč ročně s účinností od 1. 1. 2020 a

Usnesení č. 127/2019
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání na dobu neurčitou s firmou KAPEX
s.r.o. se sídlem Krajinská 33/5, České Budějovice 370 01, IČ 28082745.
Usnesení č. 128/2019
pronájem části pozemku č. 300/5 p. D., záměr

pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

byl vyvěšen 12. 8. – 28. 8. 2019 za účelem zří-

Usnesení č. 120/2019

Usnesení č. 129/2019

vyvěšení záměru na pronájem pozemku č.

zení zahrádky.
vyvěšení záměru na prodej pozemku č. 180/2.

444/1.
Usnesení č. 130/2019
Usnesení č. 122/2019

vyvěšení záměru na pronájem části pozemku

schvaluje prodej části pozemku č. 561/1 za

č. 300/19 za účelem chovu včel.

částku 200,-Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem Residenz KIENBERG s.r.o., IČ25512005,

Usnesení č. 131/2019

se sídlem Lipno nad Vltavou 25. Záměr byl vy-

vypovědět smlouvy na zahrádky okolo č. p. 80,

věšen 24. 6. – 10. 7. 2019.

81.

Usnesení č. 123/2019

Usnesení č. 132/2019

cenovou nabídku firmy Energy Benefit Centre

prodej části pozemku 227/4 za částku 200,-Kč/

akciová společnost, IČ 29029210, se sídlem

m2 plus náklady spojené s prodejem p. S.H.

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín na
částku 85 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 133/2019

•

Žádost ohledně ohňostrojů

•

Rozpočtové opatření č. 8, 9, 10

Usnesení č. 124/2019

nájmem na dobu určitou na částku 36,-Kč/m2

•

Prodej bývalé roty Mnichovice

cenovou nabídku firmy Institut pro veřejné za-

s platností od 1. 11. 2019.
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navýšení základního nájmu u obecních bytů s

Usnesení č. 134/2019

Usnesení č. 139/2019

směrnici OÚ – organizační řád.

schvaluje dotaci pro TJ Vltavan Loučovice z. s.,
spolek kuželky, IČ 12889849, se sídlem Loučo-

Usnesení č. 135/2019
dodatek ke střednědobému rozpočtu Obce.
Usnesení č. 136/2019
schvaluje darovací smlouvu na přijetí účelově
určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., IČ 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na částku 52
976,-Kč k uhrazení stravného ve školní jídelně
pro 11 žáků ve školním roce 2019/2020.
Usnesení č. 137/2019
schvaluje žádost o příspěvek na SKI BUS společnosti LIPENSKO s.r.o., se sídlem Lipno nad
Vltavou č.p. 307, PSČ 382 78, IČ 281 364 20,
ve výši 35 000,-Kč.
Usnesení č. 138/2019

vice 308 ve výši 300 000,-Kč s tím, že částka
bude vyplacena v prosinci 2019.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 121/2019
vyvěšení záměru na prodej pozemku č. 542/1.

Usnesení č. 140/2019
schvaluje žádost Linky bezpečí, z. s., IČ
61383198, se sídlem Ústavní 95, Praha 8, o
finanční příspěvek. Výše finančního příspěvku
3000,-Kč, formou daru.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Usnesení č. 141/2019

•

Údržbu zeleně v obci – sekání trávy.

•

Žádost ohledně ohňostrojů v obci.

•

Rozpočtové opatření č. 8, 9, 10.

schvaluje společné prohlášení souhlasu se zadáním studie výstavby nové skladovací haly
dřevní štěpky v Loučovicích a pověřuje starostu jeho podpisem.
Usnesení č. 142/2019
prodej bývalé roty Mnichovice st. p. č. 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, p.

POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zá-

č. 734/9, 734/10, 734/11, 734/12, 734/13,

kona o obcích uložen na obecním úřadu k na-

schvaluje žádost o půjčku pro TJ Vltavan Lo-

734/14, 734/15, 764/3, vše vedené v k. ú.

hlédnutí.

učovice z. s., spolek kuželky, IČ 12889849, se

Mnichovice u Loučovic na listu vlastnictví č.

Obecní úřad je na požádání povinen umožnit

sídlem Loučovice 308 ve výši 200 000,-Kč s

10001 za prodejní částku 7 000 000,- Kč panu

občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání

tím, že částka bude vyplacena v lednu 2020.

Ing. P. K.

zastupitelstva obce.
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SAMET3

Výroční setkání předlistopadových jihočeských rockových legend
k 30. výročí sametové revoluce

Wolf

+ hosté

Pátek 15.11.2019 Loučovice
Sobota 16.11.2019 Zubčice
vždy od 19 hod. vstup 200,- Kč
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KOPANÁ

INFO ZE HŘIŠTĚ

ROZPIS ZÁPASŮ

5 LET NAŠICH TRENÉRŮ

I. B TŘÍDA sk. A MUŽI
2. 11. 10:30
9. 11. 14:00

Chvalšiny
Větřní

venku
doma

Starší přípravka
3. 11. 10:00
8. 11. 17:00

Velešín
Větřní

venku
doma

Naši trenéři mládeže, Kája Straka a Jarda Štich,
mají na hřišti letos odtrénováno krásných 5 let.
Za tu dobu jim pod kopačkami prošlo několik
dětí a slavili s nimi nejeden úspěch.
Páni trenéři na dokopné 2014/2015

Žáci
2. 11. 13:30
10. 11. 11:30

Chvalšiny
Větřní

venku
doma

Dorost
3. 11. 10:00
9. 11. 10:00

Horní Planá +
Frymburk
Jankov

venku
H. Planá
venku

Mladší přípravka 3. 12. 2017
1. místo v turnaji v Suchdole nad Lužnicí

NÁBOR DĚTÍ

Starší přípravka na letním turnaji
v Suchdole nad Lužnicí

Baví tě fotbal a chceš si zahrát? Tak
přijď ve středu
13. 11. 2019 16:00 – 18:00
do tělocvičny ZŠ v Loučovicích.

Tiskové chyby a změna rozpisu vyhrazena. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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REHABILITACE – FYZIOTERAPIE
tělesné aktivitě). Dále připravujeme rozšíření
elektroléčby a aplikaci parafínu. Další druhy
rehabilitací budou v průběhu času aktualizovány, dle zájmu a cenových možností. Věřím,
že tuto službu místní lidé ocení a společně s
podporou obce připravíme prostory, které by
byly vhodné a reprezentativní. S pozdravem
MUDr. Eduard Benc
_____________________________________

D

ovolujeme si Vám oznámit, že se nám podařilo rozšířit naše služby o rehabilitační
ambulanci přímo v obci Loučovice. Ordinace
se nachází v 1. patře zdravotního střediska
nad lékárnou v ordinaci Čínské medicíny pana
Dr. Bence, vlastní prostory jsou ve fázi příprav
(zatím bohužel teoretických). Paní Bc. et Mgr.
Berná vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut
bude k dispozici v následujících časech:
Ordinační doba je denně 7.00 – 11.00 hod.
Objednání na tel.: +420 773 767 728
Rehabilitační zařízení se zaměřuje na obtíže s
pohybovým ústrojím po různých onemocněních, úrazech, i operacích, trápící více než tři
čtvrtiny obyvatel. Lidé často přecházejí prvotní příznaky obtíží a nevyhledají odbornou pomoc včas, což často vede k prodloužení rekonvalescence a komplikacím v léčbě samotné. S
tím souvisí i návrat do běžného života. Proto

Vám nabízíme možnost léčby přímo v naší
obci, bez nutnosti dojíždění do jiných rehabilitačních zařízení. Samotná cesta mnohdy
zlikviduje pozitivní účinek rehabilitace samotné. Nabízíme vám jak úkony hrazené pojišťovnou na doporučení lékaře, tak i placenou
terapii nad rámec základní péče. Nedílnou
součástí našich služeb jsou masáže, měkké
techniky, léčebná tělesná výchova, aplikace
laseru, ultrazvuku a rašelinové zábaly, které
mohou být prováděny samostatně jako termoterapie nebo spojené s masáží. Dále nabízíme aplikaci kinesiotapů. Tapovací páska má
specifické vlastnosti. Na tapu není nanesena
žádná účinná látka, žádný lék – pouze pryskyřicové lepidlo, které je velmi šetrné i k dětské
pokožce. Pružnost a tloušťka tapu je podobná lidské kůži a pomocí vhodné aplikace se
navodí tělu vlastní reakce (spontánní hojivou aktivitu, zmírní bolesti, obnoví správnou
svalovou funkci a umožní návrat k normální

Ceny úkonů fyzioterapie a rehabilitace platné
od 1. 10. 2019
Aplikace Kinesiotapu
• 1 cm pásky = 1,- Kč + 100,- Kč práce
Měkké techniky (MT)
• MT na oblast šíje 20min. 190,-Kč
• MT na oblast zad 40min. 380,-Kč
• MT na oblast šíje a zad 60min. 540,-Kč
Klasická masáž, sportovní masáž a její kombinace
• Masáž šíje 20min. 180,-Kč
• Masáž zad 40min. 360,-Kč
• Masáž šíje a zad 60min. 470,-Kč
• Masáž horních končetin 20min. 180,-Kč
• Masáž dolních končetin 30min. 270,-Kč
• Masáž hrudníku a břicha 20min. 180,-Kč
• Celková masáž 90min. (šíje, záda, DK) 670,Kč
• Celková masáž 120min.(šíje, záda, HK, DK,
hrudník, břicho) 800,-Kč
Aplikace jednorázového rašelinového zábalu
50,-Kč (s nahřátím nebo před masáží)
Elektroterapie
• Aplikace ultrazvuku 80,- Kč
• Aplikace laseru 80,-Kč
Jednotlivé úhrady za provedenou terapii budou prováděny kartou přes platební terminál
nebo v hotovosti.

LÉTO S ROYALEM

K

dyž se ohlédnu za uplynulými měsíci, mohu
jen říci, jak to vše rychle uteklo, ale kolik
báječných chvil jsme mohli zase spolu prožít.
Letní atmosférou nás naplnilo desetidenní
plachtění na Šumavském moři. Pocit lehké
závratě, šumění větru v plachtoví, šplouchání
vln o bok lodi, mozoly na rukou od lanoví i za-
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sloužený odpočinek na přídi. Čas, kdy vlastnoručně ulovená a na pánvičce připravená ryba
je hotovou delikatesou. Naše toulavé boty
nás zavedly do Novohradských hor na třídenní putování. Celý svůj domov jsme si nesli na
zádech, vařili na ohni, vodu brali z potoků a
studánek. Naší koupelnou byly rybníky, naším
stropem koruny stromů a hvězdné nebe nad
hlavou, ukolébavku nám zpívali noční ptáci.
Příměstský tábor nás proškolil v sekání a řezání dřeva, udržování ohnišť, přípravě surovin,
samotnému vaření a úklidu. Guláš, bramboráky, domácí nudlová polévka nebo vlastnoručně připravený chléb chutnali na ohni výborně.
Při našich výletech jsme nejednou navštívili
vojenský prostor v Boleticích, abychom pokořili zdejší vrcholy a mohli zakončit naše celoroční putování po vrcholcích Šumavského Everestu a vyzvednout tak zasloužený certifikát
horalů. Zdolali jsme také tradiční hřebenovku

dlouhou 27 km a ochutnali místní kulinářskou
specialitu v podobě velkých zralých borůvek
a vynalezli tak nový odstín rtěnky.  Krajina
Třístoličníku v sobě ukrývá dávnou historii. Na
stolcích vytesaných do skal podle legendy usedl Bavorský, Rakouský a Český král, aby společně utvořili hranice svých zemí. Toto setkání nám může posloužit jako příklad společné
domluvy. Krajina, která inspirovala nejednoho
spisovatele, může mnohé inspirovat i dnes. S
dětmi poznáváme, jak bohatá a jedinečná je.
Kolik druhů ptáků, hmyzu, šelem a vzácných
rostlin zde máme. A jak můžeme pomoci, aby
se jim tu dařilo dál. Jak se sžít třeba s rostoucí
populací vlků, bobrů, losů či tetřevů? Jak trochu zastavit čas, překročit hranice lesa, jiné
země a třeba i sebe samého.
- Veronika Tůmová -

MĚLO TO SMYSL, ANEB DOBROČINNÉ SBÍRKY SE POVEDLY!

D

ne 5. října 2019 v obci Loučovice proběhly
dvě dobročinné sbírky, které zorganizoval tým dobrovolníků z řad občanů obce Loučovice, pod záštitou starosty obce Ing. Jana
Kubíka. Lidé z Loučovic a okolí měli možnost
věnovat nepotřebné věci a vybavení pro nejmenší děti ve věku
0 až 3 roky a pro maminky, které jsou v tíživé životní situaci. Dále
pak pro Dětský domov Horní Planá (pro děti
ve věku 3 až 18 let).
Po celou dobu sbírky byla přítomna zástupkyně Dětského domova Horní Planá paní Mgr.
Iveta Urbanová, která si darované věci týž den
odvezla.
Věnované věci, vztahující se k druhé sbírce
pro nejmenší děti a pro maminky, byly roztříděny a uloženy v Senior klubu Loučovice.
Dne 9. října 2019 došlo k odvozu druhé sbírky do Nemocnice Český Krumlov. Tuto sbírku
do nemocnice odvezl a předal Ing. Jan Kubík.
Sbírku převzala paní Eva Waldaufová (vrchní
sestra dětského oddělení). Věci odvezené do
nemocnice budou sloužit dětskému oddělení
Nemocnice Český Krumlov (neonatologie a
dětské oddělení). Věci, které nevyužije dětské
oddělení, budou nadále distribuovány mezi

maminky a děti, které jsou v tíživé životní situaci.

a akci rozhodně v budoucnu zopakujeme.“
Ing. Jan Kubík

Zvláštní poděkování náleží:
Ing. Janu Kubíkovi za podporu celé akce a převzetí záštity, poskytnutí prostor a odvoz sbírky
a všem dobrovolníkům, kteří se na sbírce aktivně podíleli: panu René Vachovi, paní Emilii
Machalické, panu Stanislavu Hacklovi. Velké
poděkování patří paní Anně Vaňkové, za její
ochotu a odvedenou práci.

Poděkování příjemců sbírek
„Vážená paní Vachová, vážení občané obce
Loučovice. Byli jsme velice mile překvapeni
množstvím darů, které jste poskytli našim
dětem. Věci využijeme ve prospěch dětí v dětském domově a ušetřené prostředky umožní
zajistit pestrý program, například v období vánočních svátků. Prosím tlumočte veliké DÍKY
všem, kteří se na sbírce podíleli. Tuto vaší
společnou aktivitu velmi oceňuji. Domnívám
se, že soucit a nesobecké vnímání světa kolem
sebe je projevem skutečně svobodného člověka a zralé občanské společnosti. Ještě jednou
děkuji vám všem.“
Mgr. Jan Urban, ředitel DD, ZŠ, ŠJ Horní Planá

OVŠEM NEJVĚTŠÍ PODĚKOVÁNÍ náleží všem
dárcům, kteří se rozhodli pomoci těm, co to
nejvíce potřebují (dětem a maminkám) či věnovali věci pro potřeby dětského oddělení.
Společně jsme jistě vykouzlili úsměv na tvářích mnoha dětí a maminek. Dárci věnovali
mnoho krásných a kvalitních věcí, které budou
dále sloužit.
Za realizační tým, Mgr. Pavla Vachová
Poděkování starosty obce Loučovice
„Poděkování patří všem, kteří se do sbírky
zapojili. Zaznamenali jsme pozitivní reakce

„Vážená paní Vachová, velmi děkujeme všem
dárcům za věnované věci a Vám děkujeme
za zorganizování sbírky. Věci udělají radost
spoustě dětiček i maminkám. Těšíme se na
další spolupráci s Vámi.“
Eva Waldaufová, Nemocnice Český Krumlov
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INFO ZE ŠKOLY

Exkurze za poznáním práce policie a hasičů
Ve středu 16. 10. se sedmá třída vypravila do
Českých Budějovic za poznáním práce cizinecké policie a hasičů. Obě pracoviště nabídla
žákům ukázky používané moderní techniky,
možnost vyzkoušet si některé části výstroje
či poznat různé postupy práce (např. snímání
otisků prstů či zkoumání pravosti dokladů a
bankovek), ale hlavně hlubší vhled do toho, co
obnáší tato zajímavá povolání. Tímto děkujeme p. Štěpánkovi za umožnění a zorganizování
celé akce!
Šumavské sportovní hry
Ve středu 25. 9. se naši reprezentanti zúčastnili 1. ročníku Šumavských sportovních her
pořádaných základní školou ve Vyšším Brodě.
Souboj týmů škol místního regionu (Frymburk, Lipno, Loučovice a Vyšší Brod) se odehrával na hřištích vyšebrodské školy a soutěžilo se ve velmi různorodých disciplínách - jako
např. hod polínkem na cíl, přetahovaná s lanem, skákání v pytli či pohánění obruče. Každou školu reprezentovaly dva týmy - za každý
stupeň jeden (Lipno pouze první stupeň), do
kterých byli vybráni z každého ročníku jedna
dívka a jeden chlapec. Naše týmy se umístily
shodně na druhých místech. Putovní poháry
si odnesli mladší žáci z Lipna a starší z Frymburku.
My tímto děkujeme ZŠ Vyšší Brod za skvělou
organizaci a vytvoření příjemné divácké kulisy
a věříme, že tímto prvním povedeným ročníkem byl položen základ pro dlouholetou tradici!
POŘAD „KDYŽ OSADNÍK ZPÍVÁ“
V pátek 27. září se žáci I. a II. stupně již podruhé zúčastnili výchovného koncertu country zpěváka Martina Žáka. Kulturní dům se
proměnil v útulnou venkovskou stodolu připomínající starý americký venkov, ve které
právě začíná osadnická zábava. Děti se seznámily s tradičními hudebními nástroji country
písní, ale také s méně známými nástroji jako
je brumle, luk, whimmy diddle ( „ mrštnej janek“), papírový pytlík. Někteří si tyto nástroje
mohli vyzkoušet a doprovodit muzikanta na
pódiu. Všem se koncert líbil a těšíme se na
další vystoupení.
Slavnostní setkání k otevření nové školní budovy v Loučovicích 23. listopadu 2019
I. Budova základní školy
10:00 – 11:30
Den otevřených dveří školy
pro bývalé žáky a veřejnost
14:00 – 15:30
Prezentace v budově školy, prohlídka školy
a okolí pro bývalé pedagogy
II. Kulturní dům Loučovice
16:00
Slavnostní setkání pracovníků školy,
vystoupení žáků školy
17:00
Volná zábava, hudba, tanec, občerstvení
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INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE
Kokosovo-jablečná buchta
Tmavé základní těsto:
1 a 1/2 Hera
1 a 1/2 sklenice práškového cukru
6 žloutků
1 a 1/2 sklenice hladké mouky
2 pol. lžíce kakaa
1 a 1/2 balení prášku do pečiva
Heru, cukr a žloutky utřeme dohromady. Do
směsi přidáme mouku s práškem do pečiva a
kakao.

V

ážení přátelé Senior klubu Loučovice,
již v minulém čísle jste byli seznámeni s
plánovanou činností klubu na podzim a zimu.
V měsíci listopadu začneme opět cvičit s fyzioterapeutkou, četnost setkávání bude stejná, tj. 2x do měsíce v odpoledních hodinách.
Potřebné pomůcky ke cvičení budete mít k
dispozici v Senior klubu. Dále se sejdeme u vánočního tvoření na konci listopadu. Společně
si vytvoříme něco pro radost s předvánoční
době.
Loučovické jablkobraní dne 20. 10. 2019
Dne 20. října 2019 proběhlo v Senior klubu první Loučovické jablkobraní se soutěží o
„Nejlepší jablečný moučník“ s vyhlášením

vítězů a předáním cen. Soutěže se zúčastnilo
celkem 12 seniorek, z nichž po hodnocení soutěžních vzorků vzešly tři výherkyně: 1. místo
náleželo paní Kristině Štubnerové (Kokosovo-jablečná buchta – recept viz níže), 2. místo paní Anna Turečková, 3. místo paní Hana
Hacklová. Výherkyním Senior klub gratuluje
k úspěchu. Nutno podotknout, že všechny
moučníky byly výborné a děkujeme všem soutěžícím a hodnotícím za účast a chuť si zasoutěžit. Po celou dobu akce se nesla dobrá nálada, kdy se soutěžilo, ochutnávalo, hodnotilo,
loupala se jablka se snahou o nejdelší slupku,
pil se jablečný mošt a bylo to velmi příjemně
strávené jablíčkové odpoledne ve společnosti
milých lidí.
- Mgr. Pavla Vachová -

Kokosové těsto:
Z 6 bílků ušlehat pevný sníh, do toho přidáme
20 dkg práškového cukru, dále jemně zamíchat 20 dkg kokosu a 2 pol. lžíce Solamylu.
Postup: Z jedné poloviny tmavého základního
těsta uděláme kopečky na vymazaný a vysypaný plech a rozetřeme souměrně po celé ploše. Dále si připravíme druhou vrstvu buchty,
tj. kokosové těsto, které následně rozetřeme
na první tmavou vrstvu. Na tuto druhou kokosovou vrstvu dáme nahrubo nastrouhaných
6 velkých jablek, případně ořechy či rozinky.
Poté na jablečnou vrstvu dáme druhou zbývající polovinu tmavého základního těsta.
Pečeme v předehřáté troubě (horkovzdušná
trouba 190 st. C) cca 45 minut. Nutno zkoušet
špejlí. Po vyjmutí z trouby polít čokoládovou
polevou a posypat kokosem.

SENIOR KLUB LOUČOVICE
HARMONOGRAM - LISTOPAD 2019
7. 11. 2019
(čtvrtek)

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 16.30 hod
(cca 30 – 45 min)

14. 11. 2019

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

21. 11. 2019

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

(čtvrtek)
(čtvrtek)

27. 11. 2019
(středa)

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 16.30 hod
(cca 30 – 45 min)
Vánoční tvoření pro seniory v době od 14.00 – 16.00 hod
Případná změna termínů cvičení bude s předstihem uveřejněna!!!
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TŘICET LET ŠUMAVÁČKU

T

řicet let. Je to málo nebo moc? Záleží na
úhlu pohledu. Pro country taneční klub,
zvlášť pro dětský, se bez nadsázky jedná o
úctyhodný věk.
Taneční soubor SDC Šumaváček se tohoto výročí dočkal.
Neoslavit takovéto jubileum, by byla přinejmenším chyba. A tak si Šumaváček pozval šest
profesionálních callerů (lektorů vyučujících
nejrůznější styly country tanců) a k tomu jednoho skvělého muzikanta a na konci září proběhla v Loučovicích a ve Vyšším Brodě čtyřdenní oslava tohoto výročí.
Téměř stovka současných i bývalých členů
Šumaváčku se potkala v Loučovicích. Od těch
nejmladších, tříletých, až po tanečníky důchodového věku. Někteří přišli jen na pár okamžiků, jiní zůstali od pátku do neděle.
Byl to úžasný taneční maratón. Lektoři se střídali jak na běžícím pásu, každých třicet minut
jiný, a s ním jiný taneční směr, patřící do „škatulky“ country. Tanečníci takřka neměli šanci
odpočívat, protože stále se na tanečním parketu dělo něco zajímavého, co by byla škoda
vynechat. Bylo to téměř neuvěřitelné, vždy
jsem se divil, že už je na mně řada. Sám jsem
pak v sobotu odpoledne učil v tříhodinovém
bloku nazvaném „Taneční ohlédnutí za uplynulými třiceti sezónami“. A bylo to hodně
nostalgické. Tanečky notoricky známé, které
se však pro svou „otancovanost“ už téměř
nevyučují. Užíval jsem si je zpoza mikrofonu a
tanečníci na parketu evidentně také. I hudbu
jsem používal takovou, jakou do ČSSR přivezli Jasan a František Bonušovi, kteří byli první,
kdo mezi dospělými začali tuto kulturu šířit (s
dětmi začal až Šumaváček).
Pohybová průprava, clogging, country tance,
line dance, square dancing v mnoha levelech,
to vše s lektory Johanou Valentovou, s Janem
Valentou starším i mladším, s Jindřichem „Čárou“ Šaškem, s Davidem „Medvědem“ Dvořákem i se mnou.
Většina
programu
se
odehrávala
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v loučovickém kulturním domě. Teda pardon,
vlastně ve stařičké stodole, do které jsme kulturní dům převlékli. Nebo alespoň jeviště a
jeho nejbližší okolí. Hlavní zásluhu na výzdobě má pan Luboš Kubeček, který nám ze své
sbírky zapůjčil velkou většinu výzdoby, včetně
nádherné stylové bryčky. Bez dobrovolných
hasičů, v čele s Petrem Štěpánkem, kteří
přiložili své silné ruce k dílu, bychom nebyli
schopni mnohé exponáty nainstalovat. A bez
citlivého oka pana učitele Jaroslava Jonáše by
z jeviště bylo spíše skladiště, v lepším případě
muzeum, jen ne stodola. Velký dík patří i panu
Rytíři ze zemědělského družstva Horní Třebonín, který mi povolil oškubat kus kukuřičných,
pšeničných i jiných polí a navíc nám do ošatek
věnoval z loňské sklizně zrno různých plodin.
A opomenout nemohu ani příspěvek pana Jaromíra Noska, který výzdobu sponzorsky obohatil o pěkných pár klád, tvořících dominantu
pravé strany jeviště.
Zbytek kulturního domu připomínal fotogalerii. Mnoho tisíc fotografií rozmístěných na 347
nástěnkách dokumentovalo historii Šumaváčku stejně, jako 18 kronik. Nalepení mnoha set
fotek z posledních pěti let připadlo na Milenu Kejlovou a svou prací přispěla i Monika

Slabihoudová, která u nás strávila s nůžkami
a s lepicí páskou nejeden večer. Instalace nástěnek na konstrukce se ujala Jitka Kubečková
a Jolana Hurná, které strávily celou sobotu
až do noci mezi nástěnkami, provázky… Za
přispění Mileny a také pana školníka Luboše
Pršaly, který přijel na víkendovou brigádu z
Tábora.
Než jsme se nadáli, byl sobotní podvečer a s
ním nezbytné projevy, poděkování, předání
malých dárečků. A také přípitek, sfouknutí svíček na dortu, afterparty se švédskými stoly. A
pak už hlavní hřeb večera – vystoupení Martina Žáka. Kdo poslouchá Country rádio či rádio
Proglass, tomu jej představovat nemusím. Pro
ostatní je asi nejzásadnější informace, že jeho
hudba vychází z tradičních hudebních technik
používaných v předminulém století a dříve. A
aby je zvládl, několikrát vycestoval do Spojených států na několikaměsíční studijní cestu,
poprvé hned po pádu železné opony, a vždy
vyhledával již tehdy devadesátileté muzikanty,
se kterými pak hrál a učil se od nich. A nabyté zkušenosti dokáže nejen skvěle zúročit ve
své tvorbě, ale dokáže je i předávat dál – jeho
hudební školy jsou obvykle obsazeny rok dopředu. A tohoto skvělého hudebníka, básníka,
textaře a spisovatele si na naše oslavy pravidelně po pěti letech zveme. První dvě a půl
hodiny byly více tradiční. Jak je jeho zvykem,
vyučoval diváky hře na různé hudební nástroje. Po přestávce a odchodu rodičů s menšími
dětmi jsme po dvaadvacáté hodině vypnuli
zvukovou aparaturu, sfoukli svíčky na stolech
na sále a přesunuli se do centra stařičké stodoly, tedy přímo na jeviště, mezi cepy, sedla, chomouty, historické sekyry, řadu dalších
krásných dekorací a před pluhem a bryčkou
jsme již jen „na ucho“ poslouchali Martinovo
kytary, banja, autoharfu, dulcimer…, samozřejmě doprovázený písničkami, tentokrát z
jeho soudobější tvorby. Emočně spíše folkově
laděné. Prokládané vyprávěním příběhů starých osadníků, muzikantů i jeho vlastních. To,
že jsme vydrželi až do půl třetí ráno, svědčí o
kvalitách tohoto umělce.
- Miroslav Procházka -

PODĚKOVÁNÍ

Dospěláci, chcete si v Loučovicích zatancovat

Příprava oslav 30. narozenin Šumaváčku před-

country?

stavovala bez nadsázky stovky hodin příprav a

Promiňte, ale lepší titulek pro článek mě pro-

bezmála sto tisícový rozpočet. Ten se povedlo

stě nenapadl. Je to pár dní zpátky, kdy jsem

snížit díky nejrůznějším slevám i naturálním
sponzorským darům. Byla to jedna z organizačně nejnáročnějších, ale nejvydařenějších
akcí, které jsme v posledních letech uspořádali. Děkovné emaily a SMSky jsou příjemnou
zpětnou vazbou dokazující, že naše úsilí a finance všech donátorů a sponzorů byly investovány správným směrem.
Velmi si vážím všech, kdo přispěli. Ne, není to
otřepaná fráze, skutečně jsem si vědom, že za
každým příspěvkem stojí dobrá vůle, otevřené
srdce a peněženka. Někdo přispěl větší částkou, někdo menší, ale při takovéto akci se každá koruna počítá. Stejně tak, jako každá sleva
či nějaký naturální dar. I hodiny práce, které
členové i nečlenové klubu věnovali přípravě.
A komu patří můj dík a má úcta?

se sešel s paní Grammetbauerovou a ona mě
oslovila s myšlenkou, začít se scházet na pravidelně nepravidelném tancování s dospěláky

Byly by to prozatím přibližně 2 – 3 hodiny
jednou za dva týdny. Pokud se tato aktivita
osvědčí, pokud nás bude dostatek, můžeme
se scházet pravidelně, každý týden (pokud nebudu učit někde v Antwerpách či v Karviné).

(ta pravidelná nepravidelnost záleží hlavně na
směnách přihlášených tanečnic a tanečníků).
Jelikož Šumaváček již v prvních letech existence před třiceti roky svoji dospěláckou sekci
měl, protože pravidelně učím tanečky dospěláky a protože mě práce s nimi baví, nemohl
jsem její nabídce odolat.

Věřte, že country zvládne každý, kdo dokáže
napočítat do osmi. Začneme jednoduchými
choreografiemi – a počkejte za pár schůzek,
co vše dokážete odtančit!

Takže chcete si zatancovat country (a nejen to,
ale také mexické tance, skotské tanečky, řecké
tance, square dancing, můžeme zkusit české i
moravské lidovky….)? Chcete se rozhýbat? Ale
hlavně, chcete si užít příjemný večer? Přihlaste se co nejdřív u hlavní pořadatelky těchto

Obci Loučovice

schůzek, paní Jany Grammetbauerové na te-

Městu Vyšší Brod

lefonním čísle 777 198 354 nebo na emailu

panu Ing. Janu Kubíkovi, starostovi Loučovic

jana.gramikova@seznam.cz.

Nechcete se přihlásit proto, že nemáte tanečního partnera či partnerku? Tak z toho si nic
nedělejte a přijďte, vůbec to nevadí!

- Míra Procházka -

paní Mileně Kejlové
panu Lubošovi Pršalovi
paní Janě Grammetbauerové
panu Martinovi Rolníkovi R+R
panu Čivrnému z pekárny Vyšší Brod
panu Pavelcovi a paní Pavelcové z firmy Pavelec
Panu Rytíři, Zemědělské družstvo Horní Třebonín
Panu Jaromíru Noskovi, prodej dřeva
paní Iloně Šimkové chráněná dílna Ladílna
manželům Žižkovým Vyšší Brod
paní Monice Slabihoudové
panu Kubečkovi a paní Kubečkové, Mnichovice
paní Petře Pechingerové
panu Petrovi Štěpánkovi s hasiči
panu Jaroslavovi Jonášovi
slečně Jolaně Hurné
slečně Jitce Kubečkové
panu Petrovi Gallasovi
panu Martinovi Žákovi
panu Jaroslavovi Flaškovi
panu Jindřichovi Šaškovi
panu Janu Valentovi
panu Janu Valentovi jr.
Slečně Jolaně Valentové
panu Davidovi Dvořákovi
Moc vám všem děkuji! Miroslav Procházka
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Obecní knihovna
pořádá cestovatelskou přednášku

Austrálie

Pondělí 11. 11. 2019 v 17.30 hodin
v knihovně
Australská projekce rodiny Márových vás často donutí vydechnout: „To snad není možný.“
Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému
monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém
útesu, házeli bumerangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi
tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky a šplhali po žebříku kolem
stromu do výšky 70 metrů. Prožijete společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti.
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
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Senior klub Loučovice
pořádá

Kdy: 27.11.2019 od 14.00 hodin
Kde: Senior klub Loučovice

Společně si vytvoříme vánoční výzdobu či dekoraci různými technikami (vazba vánočních věnců a svícnů).
Odnesete si vlastní výrobek pro potěšení. K dispozici budete mít základní materiál a pomůcky na výrobu
dekorací.
Dle nařízení GDPR bude na akci pořizována fotodokumentace, která bude uveřejněna na www.loucovice.info a v Loučovickém zpravodaji obce Loučovice.
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VIZE A PLÁNY NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Po období strmého nárůstu výroby se v kaplickém závodu
společnosti ENGEL chystají na lepší nastavení výrobních postupů.
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Celosvětová recese v oblasti automobilového průmyslu ovlivnila výrobní postupy také v kaplickém závodě společnosti ENGEL. Obchodní ředitel závodu Peter Jungwirth potvrdil, že stejně jako v některých dalších jihočeských
firmách, které se podílejí na výrobě automobilů, i v ENGELu Kaplice nyní ubylo zakázek.
„Současnou ekonomickou situaci na světovém trhu, kdy dochází k recesi v oblasti automobilového průmyslu, pociťují také strojírenské firmy. Tedy i náš výrobní závod,“ řekl Peter Jungwirth. Doplnil, že zastavení strmého růstu
zakázek z posledního období využijí v kaplickém ENGELu ke kvalitnějšímu nastavení výrobních postupů a zlepšení
pracovního prostředí. „Na tyto úkoly kvůli až nezdravě vysokému pracovnímu tempu v uplynulém období nezbýval
prostor,“ doplnil Peter Jungwirth. „Jedině tak bude moci být kaplický závod ENGEL připraven na opětovný nárůst
výroby, který nepochybně přijde. Kovy budou v automobilové výrobě stále ve větší míře nahrazovat plasty. S tím
porostou požadavky i na lehký průmysl, tedy i na naše výrobní kapacity,“ předeslal Peter Jungwirth.
Vzhledem k současnému poklesu zakázek ENGEL v Kaplici zredukuje stav zaměstnanců. Závazky ukončí zhruba
desetině z necelé tisícovky pracovníků, a to včetně agenturních zaměstnanců, kterých je v ENGELu aktuálně 67.
„Snažíme se omezit zbytečné výdaje, abychom firmu připravili na budoucnost. K tomu patří i efektivnější nastavení
pracovních sil. Cílem je vytvořit zdravé pracovní týmy, které budou pracovat kvalitně. Dobří zaměstnanci se o práci
obávat nemusejí,“ ujistil Peter Jungwirth. Doplnil, že firma dál průběžně hledá odborníky v některých profesích, například svářeče nebo softwarové vývojáře.
Se svým výrobním závodem v Kaplici ENGEL rozhodně počítá i do budoucna. Podle Petera Jungwirtha o tom svědčí
i nedávné mnohasetmilionové investice do rozšíření výrobních prostor. „Celosvětově naše firma překonala už mnoho period poklesu. ENGEL má silný vlastní kapitál s významnou pozicí na světovém trhu. Je to dlouhodobě stabilní
firma,“ vysvětlil obchodní ředitel kaplického výrobního závodu.
Rodinnou společnost ENGEL založil roku 1945 v Rakousku Ludwig Engel. Má devět výrobních závodů v Evropě,
Severní Americe a Asii, obchodní zastoupení ve více než 85 zemích. Roční obrat firmy činil naposledy 1,6 miliardy
eur. Celosvětově zaměstnává téměř sedm tisíc lidí.
V Kaplici ENGEL už dvacet let vyrábí komponenty do vstřikovacích lisů na plasty. Má tady i vlastní učňovské středisko. Letos před úbytkem zakázek ENGEL v Kaplici zaměstnával zhruba tisíc lidí, z toho 67 agenturních pracovníků.
Podíl zaměstnávaných cizinců dlouhodobě nepřesahuje 10 procent.
Letos ENGEL získal třetí místo v anketě Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost v kategorii firem s více než 250 zaměstnanci.

Hala oddělení elektro (EMO)

www.fb.com/ENGELCZkariera

Administrativní budova společnosti ENGEL Kaplice

www.engel.cz

